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 Egzamin jest obowiązkowy dla uczniów 

klas VIII.

 Przeprowadzany jest na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.

 Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te

wymagania.

 Przeprowadzany jest w formie pisemnej.

 Egzamin nie ma progu zdawalności.



Obejmuje następujące przedmioty:

• język polski, 

• matematykę, 

• język obcy nowożytny.

 Każdą część egzaminu przeprowadza się 
innego dnia o godz. 9.00.



 25 maja (wtorek) – język polski
 czas pracy z arkuszem – 120 minut (lub nie więcej niż 180 

minut w przypadku uczniów, którym przedłużono czas)

 25 maja (środa) – matematyka
 czas pracy z arkuszem – 100 minut (lub nie więcej niż 150 

minut w przypadku uczniów, którym przedłużono czas)

 27 maja (czwartek) – język obcy nowożytny
 czas pracy z arkuszem – 90 minut (lub nie więcej niż 135 

minut w przypadku uczniów, którym przedłużono czas)



 szczegółowych sposobów dostosowania form
przeprowadzania egzaminu, czyli:

• przygotowaniu odrębnych arkuszy
dostosowanych do potrzeb i możliwości
zdających

 szczegółowych sposobów dostosowania 
warunków przeprowadzania egzaminu, np.: 

• przedłużenie czasu

• zapewnienie obecności nauczyciela 
wspomagającego

• pisanie w oddzielnej sali



• nieprzenoszenie odpowiedzi na kartę 
odpowiedzi

• zastosowanie szczegółowych zasad oceniania 
zadań otwartych z języka polskiego, języka 
obcego oraz matematyki

• zapewnienie obecności specjalisty

• zapisywanie odpowiedzi na komputerze



 Ważne są opinie z II etapu edukacyjnego

 Opinie z I etapu nie są brane pod uwagę na
egzaminie

 Nie później niż do 15 października –
przyjęcie od rodziców uczniów opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz
zaświadczeń o stanie zdrowia

 W sytuacjach losowych zaświadczenie oraz
opinia mogą być przedłożone w terminie
późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu
dokumentu



 Do 20 listopada rodzice ucznia otrzymują na
piśmie informację o wskazanych sposobach
dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu do potrzeb
edukacyjnych i możliwości ucznia

 Nie później niż do 25 listopada rodzice
ucznia składają oświadczenie o korzystaniu
lub niekorzystaniu ze wskazanych sposobów
dostosowania



 Uczeń przystępuje do egzaminu z tego
języka, którego uczy się w szkole w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 Do 30 września rodzic (prawny opiekun)
składa do dyrektora szkoły pisemną
deklarację wskazującą wybór języka

 Do 25 lutego rodzic może złożyć wniosek
o zmianie wyboru języka



 niesamodzielnego rozwiązywania zadań

 wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali
egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub
przyborów niewymienionych w komunikacie

 zakłócania przez ucznia prawidłowego
przebiegu egzaminu w sposób utrudniający
pracę pozostałym uczniom

Uczeń przystępuje ponownie do egzaminu w 
terminie dodatkowym



 stwierdzenia podczas sprawdzania przez
egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania
zadań

 zgłoszenia przez zdającego lub rodziców
uzasadnionych zastrzeżeń związanych
z naruszeniem przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu

 niemożności ustalenia wyników egzaminu

Termin ponownego egzaminu ustala dyrektor 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej



Ogłoszenie wyników egzaminu nastąpi
19 czerwca 2020 r.

Wyniki egzaminu są ostateczne i nie służy na
nie skarga do sądu administracyjnego.

Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły.

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach
uczeń otrzymuje wraz ze świadectwem
ukończenia szkoły 26 czerwca 2020 r.



 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu
do sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu
i czasie wskazanym przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej,
w terminie 6 miesięcy od dnia wydania
zaświadczeń.

 Wniosek o wgląd składa się do dyrektora OKE

 Wgląd odbywa się w siedzibie OKE, czyli
w Poznaniu.



 Uczniów obowiązuje strój galowy.

 Uczniowie powinni mieć przy sobie dokument
potwierdzający tożsamość (np. legitymację
szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

 Jeżeli uczeń zapomni legitymacji, jego
tożsamość potwierdzi wychowawca lub inny
nauczyciel.



 Uczniowie piszą egzamin w wyznaczonych
salach lekcyjnych, losują nr stolika, siedzą
pojedynczo.

 Kodują zestawy egzaminacyjne i wpisują
pesel (otrzymają paski z tymi danymi),
naklejają naklejki z OKE. Nie wpisują nazwisk.

 Do sali mogą wnieść wyłącznie dozwolone
przybory: pióro lub długopis z czarnym
tuszem i linijkę na egzamin z matematyki.



 Uczniowie mogą wnieść małą butelkę wody.

 Podczas pracy z arkuszem butelka z wodą
powinna stać na podłodze przy nodze stolika,
aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów
egzaminacyjnych.

 Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali
egzaminacyjnej telefonów i innych urządzeń
telekomunikacyjnych.



 Zespół nadzorujący w każdej sali składa się z
dwóch członków, jeden z nich jest
nauczycielem z innej szkoły.

 Uczniowie samodzielnie rozwiązują zadania w
czasie egzaminu, pilnują czasu
przeznaczonego na daną część egzaminu.

 W uzasadnionych przypadkach można
zezwolić uczniowi na wyjście z sali (np.
pomoc medyczna).

 Wyjście odnotowuje się w protokole.



 Uczniowie zostaną zapoznani z kluczowymi
informacjami o egzaminie przez swoich
wychowawców po feriach zimowych.

 W czasie trwania egzaminu w sali
egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie
uczniowie, członkowie zespołu
nadzorującego oraz obserwatorzy z ramienia
MEN, OKE lub organu nadzorującego.



 Odbędzie się w terminie ogłoszonym przez
dyrektora OKE (grudzień/styczeń)

 Próba ma wyłącznie cel informacyjno –
diagnostyczny: (nie ma ocen)

- zaznajomienie uczniów z formułą egzaminu,
arkuszem egzaminacyjnym, pracą z kartą
odpowiedzi w wyznaczonym czasie,

- określenie, które wiadomości i umiejętności
wymagają jeszcze doskonalenia.



 w tym przykładowe zadania wraz z
rozwiązaniami, jest dostępnych w
informatorach opublikowanych na stronie
internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej pod adresem:

 https:/cke.gov.pl/egzamin-
osmoklasisty/informatory/




